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Intracranial Hemorrhage in Arteriovenous Malformation in
Pregnancy: a case report and literature review
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ABSTRACT
The spontaneous intracranial hemorrhage (HIE) that occurs during pregnancy or the postpartum period is rare. The
arteriovenous malformation (AVM) Intracranial is responsible for about 20-48% of HIE during pregnancy and postpartum.
Convulsion, headache, neurological deficits and altered level of consciousness may be the initial manifestations in women with
intracranial hemorrhage due to AVM.
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RESUMO
A hemorragia intracraniana espontânea (HIE) que ocorre durante a gravidez ou puerpério é rara. A malformação arteriovenosa
(MAV) intracraniana é responsável por cerca de 20% a 48% das HIE durante a gestação e puerpério. Convulsão, cefaleia,
déficits neurológicos e alterações do nível de consciência podem ser as manifestações inicias em gestantes com HIE devido à
MAV. Os autores relatam um caso de MAV em uma paciente de 21 anos de idade, no 4º mês de gravidez e discutem conduta e
prognóstico.
Palavras-chave: malformação arteriovenosa cerebral; gravidez; prognóstico

I ntrodução
A hemorragia intracraniana espontânea (HIE) que ocorre
durante a gravidez ou puerpério é rara13,14. Estima-se que a
incidência de HIE durante a gravidez seja de aproximadamente
0,01% a 0,05%3,4,5,18,19, sendo a HIE responsável por 4% a 12%
de todos os óbitos maternos3,5,7. A malformação arteriovenosa
(MAV) intracraniana acomete, aproximadamente, 5% da
população geral e é responsável por cerca de 20% a 48% das
HIE durante a gestação e puerpério14. A mortalidade materna
e fetal após ruptura de uma MAV é, respectivamente, 24% e
14%5,11.

Os vasos apresentam arquitetura mural e tamanhos alterados,
freqüentemente separados por um septo de tecido cerebral
gliótico e impregnado de hemossiderina e que se dilatam
progressivamente, tornando-se propenso à ruptura21. A maior
parte das pacientes é assintomática, porém, convulsão, cefaleia,
déficits neurológicos e alterações do nível de consciência
podem ser as manifestações inicias em gestantes com HIE
devido à MAV14,18,20,22.
Os autores apresentam um caso de hemorragia intracraniana
por MAV em uma gestante e discutem seu tratamento e
prognóstico.

A maioria das MAVs ocorre no território da artéria cerebral
média e consiste em conexões anormais entre artérias e veias.
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R elato do Caso
L.S.J, 21 anos de idade, feminina, estudante. Há três dias a
paciente iniciou um quadro de cefaléia de forte intensidade,
surto psicótico e alucinações auditivas e visuais associado a
episódios de vômito e hemiplegia à direita. Devido ao atraso
menstrual e a piora do quadro, familiares a levaram para uma
maternidade onde foi confirmada a gestação de feto único com
idade gestacional de 16 semanas. Antecedentes obstétricos:
segunda gestação, um parto normal aos 17 anos de idade e sem
intercorrências. Antecedentes patológicos: hipertensão arterial
sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM). Foi admitida
no hospital com pressão arterial (PA) de 154x116 mmHg,
freqüência cardíaca de 88 batimentos por minuto (bpm),
temperatura axilar de 36,3°C, glicemia de 98 mg/dl. Ao exame
físico: pupilas isocóricas e fotorreagentes, sonolenta, sem
rigidez de nuca, pouco colaborativa, porém obedecendo aos
comandos simples e hemiplegia à direita. Foi submetida a exame
de ressonância magnética (RM) (Figs. 1 e 2) e arteriografia
cerebral (Fig. 3) que diagnosticaram uma MAV profunda
fronto-parietal à esquerda. Após o sexto dia de internação, a
paciente apresentava monoplegia no membro inferior direito.
Foi submetida à microcirurgia vascular intracraniana para
ressecção da MAV sob anestesia geral, sem intercorrências.
No pós-operatório imediato, apresentou um episódio de crise
convulsiva, hemiparesia à direita com predomínio braquial.
Na avaliação obstétrica: altura uterina com 25 cm, batimento
cardiofetal audível em quadrante inferior esquerdo com 125
bpm. Submetida a controle de angiografia cerebral (Fig.4)
que demonstraram exclusão da MAV. A paciente evoluiu bem,
porém com persistência de paresia braquial à direita, recebeu
alta hospitalar e orientação ambulatorial para neurocirurgia e
acompanhamento obstétrico. A gestação prosseguiu sem novas
intercorrências culminando em um parto via vaginal e um
puerpério sem complicações. O feto nasceu a termo, saudável,
Apgar 9 e com o peso adequado para idade gestacional.

Figura 1: RM corte coronal demonstrando lesão na região parasagital esquerda.

Figura 2: RM corte sagital apresentando lesão heterogênea na região parietal.
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de uma MAV na gravidez é ainda hoje controverso10,12,13,16,19.
Robinson et al.12,15, analisando 24 casos, concluíram que uma
mulher portadora de MAV teria 87% de chance de desenvolver
HIE durante a gravidez. Entretanto, Horton et al.12,13, após
analisarem a história clínica e evolução de 343 pacientes com
MAVs, concluíram que a gravidez não aumenta o risco de
sangramento de uma MAV.

Figura 3: Angiografia cerebral pré-operatório apresentando MAV na região
parietal posterior esquerda.

Figura 4: Angiografia cerebral, controle pós-operatório com ausência da MAV.

Discussão
A maioria dos pacientes com MAV cerebral é assintomática,
o que dificulta o diagnóstico precoce. Consequentemente,
a falta do diagnóstico eleva o risco de evento hemorrágico
intracraniano súbito e potencialmente grave, principalmente
em gestantes. Contudo, é válido ressaltar que o risco de ruptura

A HIE, devido à ruptura de uma MAV, ocorre com maior
frequencia em primíparas. Se a paciente é multípara, uma
história de gravidez anterior complicada muitas vezes é
conhecida14,15,16,22. Geralmente, as mulheres acometidas pela
ruptura da MAV estão na faixa etária entre 18 a 25 anos5,14,15,22
e no segundo trimestre da gravidez, com pico de incidência
entre a 16ª e a 20ª semana de gestação6,15,16,22, fato este que
ocorreu em nosso caso, onde a paciente tinha 21 anos de idade
e encontrava-se na segunda gestação e na 16ª semana de idade
gestacional, sendo que na primeira gestação evoluiu sem
intercorrências.
Convulsão, cefaléia de forte intensidade e alterações no nível
de consciência são as manifestações iniciais de ruptura de uma
MAV14,17,22. A ocorrência de cefáleia pode estar associada a
diversas patologias como desidratação, HAS ou desencadeada
pelo estresse emocional ou físico, o que dificulta o diagnóstico
definitivo de uma ruprtura por MAV intracraniana. A cefaléia
geralmente é generalizada de caráter pulsátil e frequentemente
está associada com episódio de náuseas e vômitos, seguida
de diminuição do nível de consciência, seja transitória ou
com progressão para o coma2,6,8. Em nosso caso a paciente
apresentou cefaléia de forte intesidade, alucinações visuais
e auditivas, vômitos, hemiparesia à direita e sonolência. O
aumento da PA associada à cefaléia deve-se, provavelmente,
a uma resposta fisiológica na tentativa de melhorar a pressão
de perfusão cerebral devido a um possível aumento da pressão
intracraniana (PIC). Quando há ruptura de uma MAV, como no
caso mencionado, a hemorragia tende ser de alta pressão o que
pode ocasionar elevação da PIC8.
A distribuição anatômica de MAV em grávidas é semelhante
ao da população geral. A maioria situa-se nos hemisférios
cerebrais, acometendo mais de um lobo cerebral. O lobo
parietal é o mais envolvido e corresponde entre 37,5% a 47%
dos casos. Lesões envolvendo ambos hemisférios cerebrais são
raros1,5,14,17. Em nosso caso a MAV foi unilateral, localizada na
região frontoparietal esquerda.
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Quanto à indicação de exames radiológicos, deve-se considerar
o benefício obtido pela gestante e a disponibilidade de exames
alternativos e inócuos ao feto como a RM. A exposição a
doses de radiação inferiores a 50 mGy não tem sido associada
a aumento do risco de aborto, anomalias congênitas, retardo
mental ou mortalidade neonatal. Portanto, considera-se que
dose de radiação fetal inferior a 100 mGy não é indicativa
para interrupção da gravidez. Todavia, deve-se considerar esta
opção quando a dose absorvida e calculada for superior a 250
mGy. Não existem exames radiológicos únicos que exponham
o feto a este nível de radiação, mas numa combinação de
exames isto pode ocorrer2. Em nosso relato, os exames de
neuroimagem os quais a paciente foi submetida não trouxe
prejuízos ao desenvolvimento fetal.
O contraste iodado utilizado nos exames radiográficos e
tomográficos, quando injetado por via intravenosa, atravessa
a placenta materna produzindo efeitos transitórios sobre o
desenvolvimento da tireóide fetal. Novamente, a sua utilização
deverá ser considerada dentro do contexto dos possíveis
benefícios obtidos pela gestante10. Neste estudo, o benefício
diagnóstico advindo da realização dos exames radiológicos
foram superiores aos possíveis danos ao feto.
A melhor maneira de tratar uma gestante com HIC devido à
ruptura de uma MAV, ainda não está estabelecida. A terapêutica,
seja conservadora ou cirúrgica, é decidida caso a caso13. O uso
de anticonvulsivantes é discutível, principalmente a fenitoína,
uma vez que aumenta a incidência de anomalias craniofaciais,
deformidades dos membros e retardo do crescimento e
desenvolvimento fetal. Em contrapartida, como a convulsão
traz ações deletérias como hipóxia e acidose materna e fetal, o
uso de anticonvulsivantes é necessário independente do risco.
A fenitoína pode ser substituída pela carbamazepina, pois esta
tem menos efeitos sobre o feto 21. Quando se faz opção pelo
tratamento cirúrgico, a ressecção da MAV é o que melhor
oferece proteção contra novos casos HIE14.
O manejo obstétrico também provoca opiniões conflitantes.
Robinson et al.15,16 sugerem o parto cesáreo na 38ª semana
fetal. Outros autores13,18 acreditam que o parto de uma paciente
com ruptura de MAV, que não foi cirurgicamente extirpada,
pode ser realizado tanto pela via vaginal quanto por parto
cesáreo. Se a MAV foi totalmente excluída da circulação, o
parto prossegue rotineiramente.

Conclusão
A ruptura de uma MAV durante a gravidez apresenta, para
o neurocirurgião, um dilema tanto no diagnóstico como na
escolha terapêutica. As condutas são baseadas no conhecimento
acerca das MAVs, na influência da gravidez nas hemorragias
intracranianas, no momento adequado de intervenção cirúrgica
e no efeito que as intervenções diagnósticas e terapêuticas
podem desencadear no desenvolvimento fetal. É necessária
uma abordagem multidisciplinar para maximizar o resultado
materno e fetal nos casos de ruptura das MAVs durante a
gestação.
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